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In een volwassen tropisch bos bereikt maar een paar procent van de
zonnestralen de bodem. In zo’n
natuurlijk bos leven per hectare
soms wel honderden grote en kleine boomsoorten naast elkaar. Eigenlijk is dat raar. De kleintjes
staan immers in de schaduw van
de groten, die het merendeel van
het beschikbare licht wegvangen.
Hoe spelen ze dat klaar? De Wageningse hoogleraar Niels Anten
(Centre for Crops Systems Analysis) heeft een deel van dat raadsel
opgelost.
Anten bracht samen met een
groep Japanse wetenschappers
nauwkeurig in kaart hoeveel licht
bomen opvangen en wat ze met
dat licht doen. Dat deden ze in een
stukje (60x20 meter) primair gematigd regenwoud op het eiland
Yakushima, een nationaal park en
tevens werelderfgoed. Van de vierentwintig soorten bomen in dit
kleine gebiedje werd de groeisnelheid gemeten en gerelateerd aan
de karakteristieken van het bladerdak.
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Het resultaat is opmerkelijk. Hoge
bomen vangen niet alleen meer

*HPHQJGHV\VWHPHQ]LMQSURGXFWLHYHUHQNXQQHQEHWHUWHJHQVWUHVV

licht, ze zijn ook nog eens efﬁciëntere lichtvangers. Per kilo biomassa vangen hoge bomen meer licht
dan hun beschaduwde neefjes.
Maar dat voordeel heeft een prijs:
ze zetten dat licht minder efﬁciënt
om in biomassa. Lichtinvang en
lichtgebruik zijn omgekeerd evenredig. Die zogeheten trade off zorgt
ervoor dat relatief gezien, per kilo
boom dus, kleine en grote bomen
even hard groeien.
En dat is nieuw. Het verklaart
volgens Anten voor een belangrijk

deel waarom kleine en grote bomen kunnen samenleven op plekken waar een eenzijdige competitie is om het beschikbare licht.
‘Daarnaast zijn ook andere factoren van belang, zoals de populatiedynamiek (het aantal nakomelingen, de levensduur) en de structuur van het bos. Maar de groei is
natuurlijk wel een hele belangrijke.’ Hier kun je volgens Anten
ideeën uit halen voor de landbouw.
Anten: ‘In de plantenveredeling
wordt heel erg gekeken naar mo-

nosystemen. Maar door het vele
gebruik van beschermingsmiddelen staan die systemen steeds
meer onder druk. De ecologie laat
juist zien dat gemengde en diverse
systemen productiever zijn en beter tegen stress kunnen. We kunnen heel veel leren van natuurlijke
systemen. Studies als die van ons
laten zien wat voor eigenschappen
beschaduwde planten moeten
hebben om optimaal te kunnen
produceren.’ 5.
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Door de arbeidsmigratie naar de
stad worden veel boerenbedrijven
in China gerund door vrouwen.
Krijgen deze boerinnen daarmee
meer invloed en aanzien?
Nee, constateert promovendus Xiangdan Meng, ze zijn ongelukkiger
en eenzamer dan vrouwen op een

intact familiebedrijf.
In het boerendorp Yang, waar
Meng haar onderzoek deed, heeft
81 procent van de huishoudens
minstens één arbeidsmigrant.
Vooral mannen trekken naar de
stad in de hoop een graantje mee
te pikken van de economische
groei in China. Daardoor worden
de boerenbedrijfjes grotendeels
gerund door boerinnen. Meng interviewde 50 van deze ‘left-behind’
vrouwen en vergeleek hun maatschappelijke positie met 50 vrouwen uit het dorp wier echtgenoten

hoofdzakelijk op het boerenbedrijf
werkten.
De promovendus veronderstelde dat deze feminisering van de
landbouw zou leiden tot meer zeggenschap van de vrouwen over het
bedrijf en hun positie in het dorp
zou versterken. Maar dat bleek niet
het geval. De alleenstaande boerinnen pasten de lokale bedrijfsstijl
niet aan, waardoor de bedrijfsvoering bij het oude bleef en ze per
saldo veel harder moesten werken.
Bovendien kregen de vrouwen niet
meer zeggenschap over ‘grote za-

ken’, zoals investeringen. Daarbij
was de stem van de echtgenoot op
afstand nog steeds belangrijker.
Voor de positie en het zelfbeeld
van de Chinese plattelandsvrouwen lijkt het beter dat zij ook een
betaald baantje vinden, blijkt uit
het onderzoek. $6
Xiangdan Meng promoveert op 14 januari bij Jan Douwe van der Ploeg,
hoogleraar Rurale Sociologie.
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